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Cesta na kurikulum:  
 

PREDMET VEK DETÍ TEMATICKÝ CELOK 

JA SOM              4 – 5 rokov • Bezpečnosť cestnej 
premávky 

 
ĽUDIA 
PRÍRODA 
KULTÚRA 

 
4 – 5 rokov 
4 – 5 rokov 
4 – 5 rokov 

• Základné 
lokomočné pohyby 

• Priraďovanie , 
triedenie, počítanie 

• Hodnotenie 
prírodného 
prostredia 

• Spev piesní 

 
Minutáž: 45 minút 
 
Potrebujem: Magnetofón, klavír, obrázkový materiál – dopravné 
prostriedky, pracovné listy 
 
Provokačná myšlienka: Otec kúpil motorku. Rodina sa vybrala na výlet. 
Keďže nedodržali dopravné predpisy z motorky spadli. Rodina sa rozhodla, 
že motorku vymenia za bicykle. Výberom vhodného dopravného 
prostriedku si vychutnáme oveľa viac prírodných krás. Porozprávajte deťom 
o výhodách cestovania bicyklom. 
 
Krok po kroku  
1. Spoločne s deťmi zaspievajte pieseň -  „Kúpil otec motorku“. 

Pýtajte sa detí kto nasadol na motorku prvý, kto posledný, koľko ľudí 
nasadlo na motorku ... 

2. Porozprávajte sa s deťmi o ekologickom dopravnom prostriedku – bicykli. 
Cítime sa lepšie v tichej prírode, alebo v rušnom meste plnom áut? 

3. Motivujte deti k cyklistike výberom vhodného cyklistického chodníka vo 
vašom okolí. 

4. Zahrajte sa s deťmi hru – prepichnutá pneumatika.                        
Dvojice detí predstavujú pneumatiky na bicykli.  Vyberte jedno dieťa – 
ihlu. Dieťa ihla prstom prepichuje pneumatiky. Prepichnutá pneumatika 
so sykotom klesá k zemi. Nafúkne ju druhý z dvojice detí hlasným 
fúkaním a naznačovaním šliapania na nafukovaciu pumpu. 

Na záver diskutujte s deťmi aj o iných ekologických dopravných 
prostriedkoch. 



 

 

Prílohy: 

Text piesne: 

 
Kúpil otec motorku, to je novina. 
A už na ňu štverá sa celá rodina.  
A že taká motorka nie je bicykel, 
každý by sa od rána na nej voziť chcel. 
 
Sadla mamka s ocinkom,  sadla sestra brat. 
A už je tá motorka plná akurát.  
Sadla babka s deduškom už ich je tam šesť. 
Lež  i ja na motorke chcel by som sa zviezť. 
 
Keď sme všetci nasadli, poďme do lesa. 
Tu však praskli pod nami obe kolesá. 
Skákali sme z motorky ako opice. 
Smejú sa nám doteraz deti z ulice.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


